ostrava _ olomouc: po dálnÍci Zahodinu
ostraua - ,,Jizďa po dáInici je

Mošnov. Z centra moravsko-

dálnice stavěné poď označe-

vjednéjejí slezské metropole jsme vyjeli
části musí jet ještě s omeze- včera krátce po deváté hodině
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čerstvě zprovozněn1fch
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cemi? Rozhoďli jsme se vy-

zkoušet jÍzdu po autostrádě z
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,,staré cestě.. pŤes Lipník nad
Bečvou, Hranice, PŤíbor a

do moravskoslezské metropo.

le, tentokrát tak, jako by tady
dáIniceještě nebyla. Proto co

nejdŤíve sjíŽdÍmena okresnÍ
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Lipník nad Bečvou' Jeji stav
je zoufal1f' auto se s námi tŤe-

ťrse-

ltého z nich, ktery je však zatím zprovozněnjen v polovič-

se. Za Lipníkem dáI na Hranice a Nov1f Jičínje to uŽ lepši,

nímprofilu.
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jízda v omezené části dál-

pŤesto je v porovnánÍ s dálnicÍ

nice osmdesátikilometrovou
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hodinu.
otáčÍme se a míŤime zpět

Kolik času ušetŤímedíky k ', za dďších pět minut v
zprovoznění dvou chybějí- HladkÝch Zivoticích u dru-

cích sek dálnice mezi Bí.
Iovcem a HlatlkÝmi Životi-

do
po

na dá!.

zdejší dvoupruh v obou s.mě.
rech bez stŤedov1fch svodidel
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